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NIEUWSBRIEF JUNI 2022 
 
1. Bevindingen van de tuinschouwcommissie mei 2022 
De tuinschouwcommissie heeft op 19 mei verslag uitgebracht aan het bestuur van de 
Volkstuinvereniging Middelwaert over de toestand van onze tuinwereld in de maand 
mei. Dat is natuurlijk een momentopname en geen samenvatting van een maandelijkse 
rapportage. Niettemin, van groot belang om signalen op te pikken over het 
tuinonderhoud. Uit haar verslag het volgende: 
 
“Over het algemeen zien de tuinen er goed uit, alles begint goed te groeien en de meeste 
tuinen zijn een lust voor het oog”.  
Toch heeft de commissie nog enkele opmerkingen: 
 Er was een tuin totaal verwaarloosd op het moment van inspectie. De omgeving 

diende klachten in over het vele onkruid dat al aan zaadvorming toe was en dus 
de verspreiding ervan naar naburige tuinen de burengeruchten ook op 
alarmerend niveau brachten. Inmiddels lijkt die tuin nu een schoonheidskuur te 
hebben ondergaan. Goed zo. 

 Bij drie tuinen hangen de takken van de heg en de struiken te veel over het pad. De 
maaiploeg heeft daar last van. En met die ploeg moet je als tuin lid terdege 
rekening houden.  

 Vier tuinen hebben veel, zeer veel onkruid. Indien je zelf een keer in 
tijdsproblemen komt en het onderhoud achterstallig wordt vraag dan eens een 
nabije buur of verre vriend(in) om een keer een paar uurtjes te helpen.  

 Bij zestien tuinen is (nog) niets aan de randen gedaan. En bij een van die 16 tuinen 
is er een invasie aan de gang van tuinonkruid naar het gras pad.   
 

Over de randjes gesproken:  
1. Het randje tussen de tuingrens en het gras pad dient vrij te zijn van gras en 

onkruid en stenen. 
2. Dat randje mag ook geen greppel zijn; het zand moet gelijk niveau hebben met de 

aangrenzende grasmat. Waarom? De grasmaaier gaat immers met een wiel door 
de greppel. Scheef hangend raken de messen de grond en de stenen die als een 
hagel om de oren van de maaier vliegen, en bovendien de messen beschadigen.  
 

De betreffende tuin leden worden individueel aangeschreven.  
 
2. De toekomst van de Volkstuinvereniging 
Onze leden lijken ongeduldig te worden en willen nu eindelijk wel eens weten wat onze 
toekomst is.  
Er lijkt schot in de zaak te komen. Na de wisseling van de B&W-wacht, en na de 
goedkeuring van het bouwplan Molenhoek-Zuid lijkt de gemeente nu ook serieus 
voorgang te willen maken met een nieuwe volkstuin, alles onder voorbehoud uiteraard. 

Volkstuinvereniging
“Middelwaert”
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De gemeente werkt serieus aan het beschikbaar maken van een nieuw volkstuinterrein. 
Het gaat in concreto om een ongeveer even groot perceel als we nu hebben, aan de 
Cuijkse Steeg met een toegang aan de StartseDijk, achter Hospice Huis Wilma.  
Er moeten formele wettelijke stappen gezet worden om de beoogde percelen beschikbaar 
te stellen, zoals huur/pachtopzegging aan de huidige gebruiker, het college van B&W 
moet een ambtelijk advies hierover goedkeuren, het bestemmingsplan moet gewijzigd 
worden, gezamenlijk moeten de kosten begroot worden, huur/pacht overeenkomsten 
moeten besproken worden. Raadsgoedkeuring voor de financiële middelen zal t.z.t.  
nodig zijn. Inrichting van de gronden en toegangsweg zullen in het overleg aan de orde 
komen. Kortom, wanneer de ingeslagen weg van overleg over dit terrein tussen 
gemeente en Middelwaert verder bewandeld wordt dan komt er nog veel op ons af. We 
verwachten dat we een beroep zullen doen op de leden om in commissies plaats te nemen 
om de taken te verdelen en de participatie van de leden bij het formuleren van wensen 
voor de inrichting van een nieuw terrein te garanderen. Kortom, het bestuur ziet de 
toekomst van een nieuw Middelwaert als een spannende nieuwe uitdaging en hoopt van 
harte dat de leden met nieuw elan en nieuwe inzichten willen meewerken aan de 
vernieuwing.  
De raadscommissie Grondgebied heeft de brandbrief (17 februari 2022) van onze 
vereniging op de agenda van hun vergadering staan voor 14 juni a.s. We hopen dat hun 
advies de definitieve besluitvorming in het gemeentelijk circuit bevordert.  
Het volkstuinbestuur heeft dinsdag 14 juni van 16.00-17.00 uur opnieuw overleg met de 
gemeente om werkafspraken te maken hoe we gezamenlijk dit project gaan klaren.  
Niettemin, er is op dit moment nog geen 100% zekerheid te geven. 
 
Volkstuinen zijn in. De kranten roepen iedere week dat volkstuinen een hippe trend zijn 
in deze economisch en moreel moeilijke tijd. De gemeente beseft dat ook. De 
opgeschoonde wachtlijst bedraagt inmiddels veertien mensen.  
 
 
3. Tuinborrel (18 juni 15.00 -17.00 hr. Praothuus).  
Aanmelden per email kan nog tot 8 juni aan Marianne.wijnen@gmail.com  

 
4. Meldingen van leden.  

• Vitória Piai laat weten dat ze een raam van een tuinkas in haar tuin heeft 
gevonden na de storm en dat raam heeft neergezet in het Praothuus voor afhalen 
door de eigenaar.  

• Caroline de Groot heeft gemeld op 2 juni dat er processierupsen zijn gezien in een 
eikenboom van hun tuin (nr. 27). Oppassen dus. 

• Geraldine van Doorn zou in haar tuin (14a) tuinhulp kunnen gebruiken om wat 
achterstallig onderhoud te kunnen wegwerken. Indien iemand wat tijd heeft om 
haar te helpen dan graag contact met haar opnemen via 
doorngmvan@gmail.com 

 
5. De vakantietijd komt er langzaam weer aan. 
Als u enkele weken ertussenuit gaat en de volkstuin aan zijn lot moet overlaten dan is 
het misschien verstandiger om met je tuinburen of tuinvrienden contact op te nemen of 
zij uw tuin in de gaten willen houden tijdens uw afwezigheid, en een beetje willen 
sproeien in droge tijden.  
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6.  Bijen en grasmaaien.  
Met de maaiploeg is afgesproken dat een groot stuk grasmat gelegen vóór de 
bijenkasten, niet meer gemaaid zal worden om de bijen in de tweede helft van het 
seizoen nog wat te smullen te geven dicht bij huis. Dat stukje terrein kan mogelijk 
tijdelijk afgezet zijn met een lint.  
 
 
7. Foto impressie Middelwaert. 

 
(De foto’s zijn afkomstig van Marty). Onze leden hebben een fantastische en levendige 
creativiteit in hun genen. Een frisdrankje voor de planten als het heet is, een parasol 
boven hun hoofd, (nog geen factor 50 crème), vlinders uit de kast, en met Pinksteren een 
duif die toezicht houdt, tea for two. Dat willen we toch niet missen in de toekomst…… 
 

 
 
Hopend dat deze Pinkster-nieuwsbrief enige verlichting brengt in de duistere dromen 
over onze toekomst, 
 
Secretaris 
Lambert G. Poels 
Secretaris.middelwaert@gmail.com 
06 51992285 
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